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Protokół Nr 39/2014 
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  
w dniu 3 listopada 2014 r.  

  
 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Ryszard Jonderko, który powitał wszystkich obecnych.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji w VI kadencji Rady Miejskiej 2010-2014. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                          
6 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 38/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 22 września 2014 r. został przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 6 radnych.  
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, 
5) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  w posiadaniu PW i K 
Czerwionka-Leszczyny     Sp. z o.o. na lata 2015 – 2017”, 

6) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej 
przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej                 
w Czerwionce-Leszczynach, 

7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, 
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,  
10) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

  
Radni „jednogłośnie" pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - głosowało 
6 radnych. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w VI kadencji 
Rady Miejskiej 2010-2014 (zał. do protokołu). 
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Ad. 5 
Radny Stanisław Breza przedstawił problem dzików podchodzących pod 
zabudowania i powodujących wielkie szkody. Takie zdarzenia m.in. miały miejsce na 
ul. Kościelnej w Stanowicach. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że dzików nie ma w lesie, są na polach gdzie 
mają  łatwy dostęp do pożywienia. Do czasu kiedy kukurydza będzie na polach, dziki 
będą blisko zabudowań.                                                                                                                
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

Protokołowała       
Alina Kuśka 
       Przewodniczący Komisji 
 
                 Radny Ryszard Jonderko 
                   


